
 
 

 
 
 
Letní čas nemá v životě a na slunečních hodinách co dělat. Letní čas je politický zločin  
a je velmi smutné, že lidé ztrácí pojem o tom, který z časů, tedy letní nebo normální 
„chybně označovaný jako zimní“ je správný. Jsou lidé, kteří na letní čas přísahají a chtějí 
jej nejlépe celoročně. Je to projev nevědomé hlouposti, nebo odporného sobectví  
a devotnosti? Zdravá lidská bytost cítí v letním  
čase nejen zvrhlost, ale systematickou  
manipulaci lidského stáda mocí. 
 
 
 
Příklad 1.: Jste lidský zdroj  
zařazený na trhu práce v Aši. Řekněme,  
že je 1.srpna. Oběd začíná v 10:30 letního 
času, což je v mnoha podnicích běžná praxe.  

Bez letní přidané hodiny je ve  
skutečnosti pouze 9:30. A podle Slunce je  
toho dne teprve 9 hodin 12 minut! To je čas  
slunečních hodin, čas přírody a řádu. Čas,  
který by měl rezonovat s Vaším organismem. 
 
Ale i kdyby bylo na hodinkách obědvajícího  
právě 12 hodin letního času, je toho dne  
v Aši ve skutečnosti teprve 10:42!  Chcete 
sami sobě nalhat, že toto je doba oběda? 
 

Vnímáte ten problém? Ne? Buďte si jist, že Váš praděd 
by Vás označil za blba. 
 
Příklad 2.: Jste rodič, máte dítě a to se dívá na  
Večerníček. Zítra už bude letní čas. Zítra se bude  
dítě divit, proč je při Večerníčku venku tolik světla 
a proč musí jít spát, když ještě svítí Slunce. Ráno,  
když ho budete  budit, se bude ptát, proč včera bylo  
světlo a teď vstává za tmy. Je malé, ještě uvažuje. 
 
Budete dítěti žvanit o energetických úsporách a volnočasovém vyžití?  
Vás vem čert, když jste blbý, ale to dítě, kdyby mohlo, by Vám za tu ukradenou hodinu 
spánku s chutí rozbilo hlavu, kdyby nebylo tak bezbranné a nebylo Vaše. Vnímáte tu 
zvrhlost? Ne? Buďte si jist, že Váš praděd by Vám tu hlavu rozbil s chutí za to dítě. 
  

 Co je to poledne? To je moment, kdy Slunce od východu dostoupá nejvýše nad hlavu a 
pak se pomalu koulí k západu. I zvířata to ví. 
 

 Co je oběd? Jídlo konzumované v době poledne je oběd. (citace z Wikipedie) 
 
 

Prý velká část populace má problém s chápáním 
psaného textu. Proto ta renesance komiksů i na 
politická témata. Tak tedy komiksově: 
 
První Slunce z leva je ráno. 
Druhé a třetí Slunce z leva je dopoledne.  
Prostřední Slunce je poledne! 
Další dvě jsou odpoledne. 
Poslední v pravo je večer. 
 
Takhle je to v pořádku. 
 



 
Toto je již situace v době letního času. Když 
„veřejnoprávní“ média doprovázená kohortou tzv. 
soukromých médií budou povykovat, že udeřilo 
pravé poledne, pak Slunce bude v pozici viz. 
grafika.  
 
Pokud chápete logiku přírodního poledne, nelze 
necítit, že toto politické poledne nese daleko-
sáhlé neblahé důsledky. Vy nezískáte ani hodinu 
navíc, jak si myslí blbové. Den má i v létě 24 
hodin. Tu hodinu odpoledne „navíc“ musíte ráno 
vzít. O škodlivosti letního času na zdraví, už 

bylo napsáno jinde dost. Že každý orgán těla regeneruje v určitý čas, zejména od noci do 
rozbřesku snad taky víte. Vstávate tedy dříve, než je vhodné. Vládní rozhodnutí Vám letním 
časem kurví zdraví i rozum. Ale demoluje se i Váš nemateriální život, pokud jste k letnímu 
času zaujali servilní postoj. Je důležité vnímat přírodní zákony jako úžasný orchestr.  
A politickou scénu jako bandu mizerů, kteří nutí hráče rozladit své nástroje. Už nebudete 
hrát symfonii. Ani kakofonii. Už to bude jen akustická sračka. Stejně, jako Váš život 
v letním čase. Hloupost a sračky se milují. Tohle „oni“ ví a chtějí. Mít nás všechny hloupé 
a ve sračkách. Ustrašené, odevzdané, ale produktivní lidské zdroje. Prostě - přizdisráče. 
  
 

 Mantra politiků, většiny novinářů a učitelů naroubovaná do mainstreamové populace je, 
že letní čas šetří elektřinu! Šetří to hovno.  
  

 Naposledy byl letní čas zaveden v roce 1979, aniž by o to kdokoliv z lidí stál. Po 
desítkách let pravidelné masáže mas je dnes situace taková, že velká část populace 
nejen že neví, která bije, navíc zpitoměle mele něco v tom duchu, že mají více světla 
na volnočasové aktivity. Z jejich hlav to ale není. Podvědomě to tuší. A to štve.  
 

 Otřesný je přístup kléru vůči letnímu času. Jednoduše se na kostelních věžích bimbá 
jak obřez káže. Zdálo by se, že církve se systémem kolaborují. Nikoliv. Ony jsou 
spolupodílníky na sociálním inženýrství, do něhož projekt letního času patří.  
 

 Organizujte si svůj čas dle svých potřeb, za podmínky, že nebudete vyrušovat. Ale 
nikdo nemá právo určovat z pozice moci, kdy bude poledne. Tím méně „vyvolení“. 
 

 Existuje celá řada odpůrců letnímu času. Vzpomeňme i na permanentně zešměšňovanou 
legendu, pekaře pana Pecku ze Sobětuch.  
 
Dnes se do role spasitele samozvaně cpe „odpůrce letního“ času, senátor Petr Šilar 
pod lákavým programem – Only One Time. Sbírá petiční podpisy, kde brojí proti 
střídání času, což se Vám bude jevit jako že proti letnímu času bojuje. Ale zapřená 
pravda je, že jde ve skutečnosti o celoroční letní čas +30 minut. Všiměte si, že 
všehoschopný lidovec Šilar nemluví o zrušení letního času, ale mlhavě a neurčitě 
mumlá o potřebě jednoho času. Ale neřekne jakého! Je podporován podivnými mužiky a 
důvěřiví lidé jeho rétorice věří a petici podepisují. Zuřivě se ta entita tlačí do 
médií, kde rafinovaně kritizuje střídání časů a hledá petiční podporu pro svůj zvrhlý 
program. Komu slouží tento obřezanecky vyhlížející zjev v rouše spasitele?  

 
 
 

 
Čekat, že vláda ČR, církve, EU, OSN, WHO nebo jiné gaunerské instituce udělají něco dobrého 
ať ve věci letního času nebo jiného, je pošetilé. Ale Vy to můžete udělat. Alespoň ve volné 
dny se dívejte na oblohu a své sluneční hodiny. Stačí, aby i vybrané klasické hodiny domu 
ukazovaly čas ne letní. Stačí, abyste alespoň v neděli ctili řád přírody a hledali k příro-
dě harmonický a rezonanční vztah. Tvořte s přírodou akordy. Letním časem se toho vzdáváte.  
 
Jinými slovy, resetujte svůj vztah k systému a synchronizujte se s přírodou. Alespoň 
v neděli nebuďte ovládaný gojínský dobytek, který bez vlády své ani neví, kdy se nažrat.  
 
Nenechte si ukrást poledne. Už toho ukradli dost. Sluneční hodiny Vám ukáží pravdu.  
A je-li Vám dáno, pochopíte při pozorování „stínohry“ daleko více, než „jen“ správný čas.  
 

www.hela.cz 


